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Activiteiten van het bestuur in 2021
•

Fusie Stichting W.O.J. Nieuwenkamp met Stichting De Zwerver
Stichting museum Nieuwenkamp en Stichting De Zwerver zijn dit jaar gefuseerd en gaan
samen verder als Stichting W.O.J. Nieuwenkamp.

•

Bestuurssamenstelling
Twee bestuursleden hebben dit jaar afscheid genomen. Het bestuur bestaat uit zes
bestuursleden.

•

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft dit jaar 3 maal vergaderd: januari, augustus en december. Vanwege
Corona was het dit jaar lastiger elkaar face tot face te ontmoeten. Dat had wel onze
voorkeur en in deze maanden was dit mogelijk.

•

Kerncollectie
Dit jaar is de samenstelling van de kerncollectie van de werken van Nieuwenkamp
afgerond. De kerncollectie bestaat uit 500 werken, die met elkaar een goed beeld geven
van de veelzijdigheid van Nieuwenkamp: kunstvormen die hij hanteerde, fasen die zijn
kunstenaarschap kende, tijdsperiodes waarin hij werkte, belangrijkste plekken waar
hij is geweest.

•

Permanente tentoonstelling in Edam
Het museum in Edam heeft een jaarlijks, wisselende, tentoonstelling van de kerncollectie
ingericht, op de zolderverdieping van het museum. De collectie blijft in het bezit van de
Stichting.

•

Tentoonstelling Tropenmuseum, Bali-expositie ‘behind the scenes’.
Er was een mooi ‘Nieuwenkamp-zaal’ ingericht. Met daarin werken, foto’s, door hem
verzamelde kunstobjecten en de beroemde deur uit het Balinese paleis die hij redde
tijdens de Puputan van 1906.

•

Presentatie biografie WOJ Nieuwenkamp
Geschreven door Cary Venselaar en uitgegeven door Ron Smit van L.M. Publishers.

•

Monumentendag
Vanwege het niet kunnen voldoen aan de Coronaregels (1,5 meter aftand, looproute met
een aparte in- en uitgang) is De Zwerver dit jaar niet open gesteld.

•

De Zwerver
Het schip is eigendom van de stichting en in het beheer van de Jachthaven Naarden.
De Zwerver heeft drie weken in Edam gelegen voor openstelling van het publiek.
Het groot onderhoud van het schip (o.m. het schip op de helling), heeft plaats gevonden
In Museumwerf Vreeswijk te Nieuwegein.

